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 بسم هللا الرمحن الرحيم

آله وصحبه وعلى  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،احلمد هلل رب العاملني
 أمجعني.

 .ةبعيُ صُمنُالتُ خلُ التُ وهو  :من األمور الدالة على أمهية البناء الفكري الرابعتوقفنا عند األمر 

وسيطرة الروح  ،فنتيجة هلزمية احلضارة اإلسالمية وانتصار احلضارة الغربية على العامل اإلسالمي
اثر ذلك يف التبعية للحضارة الغربية يف ظهرت آ ،هنزامية على كثري من شباب العامل اإلسالمياال

فكرها ومذاهبها ومدارسها ومصطلحاهتا  يف كثري من األشياء؛ فأصبح تقليد احلضارة الغربية
 شائع االنتشار بني شباب املسلمني.

من علماء  منها كثرير  اشك -ةصوريَّ بعية التَّ ة والتَّ وهي ظاهرة التبعية الفكريَّ -وهذه الظاهرة 
فيه على هذه  نصَّ  ،أليب األعلى املودودي وغريه وبني أيديكم كالمر  ،عاصريناملسلمني امل

 ،بة نوعان: غلبة حسية وغلبة معنويةل  األعلى املودودي بعد أن ذكر أن الغ   ويقول أب ،الشكوى
واملسلمون اليوم يعانون هذه العبودية "يقول:  ،وأن العبودية للغري نوعان: حسية ومعنوية

ومنها ما يقّل  ،-ةة واملعنويَّ احلسيَّ -أوطاهنم ما توجد فيه العبودية بنوعيها مجيًعا  نفم   ،املضاعفة
ومن سوء احلظ أنه "يقول:  ،"فيه جانب العبودية السياسية ويرجح جانب العبودية املعنوية

جهتني ليست هلم على ظهر األرض رقعة إسالمية واحدة مستقلة متام االستقالل من الو  
وأما البالد اليت قد حصلت هلم فيها احلرية واالستقالل السياسي فهي  ،نويةالسياسية واملع

ليست متحررة من رقبة العبودية الفكرية؛ فها هي ذي مدارسهم ومكاتبهم وبيوهتم وأسواقهم 
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وجمتمعاهتم وحىت أجسامهم وأشخاصهم تشهد كلها أبنه قد استولت عليهم حضارة الغرب 
فهم ال يفكرون إال بعقول غربية وال يسلكون إال  ؛هه وأفكار  ه وآداب  هم علوم  وامتلكت نفوس  
 ."دها هلم الغربالطرق اليت مهَّ 

يف بعض عباراته  ن كانهذا النص نص مؤمل وهو يكشف عن احلقيقة إىل حد مقارب جًدا وإ
 املسلمني كذلك. وهم أبن كلَّ ي   غلور 

الظاهر األغلب على عموم بالد  هم كذلك؛ لكن هذا الوصف هوليس املسلمون كل   هاحلقيقة أن
يف  نشهدها شة اليتة للحضارة الغربية املتوحّ بعيَّ التَّ ت يف بالد املسلمني فاستقرَّ  ،املسلمني

يف  يقول حسن حنفي ،اثي العلمايند  ة حىت بعض رموز اخلطاب احل  بعيَّ بل قد أقّر ابلتَّ  ،عصران
بل هو  ،ر مصريمفكّ  ،ية العربيةحسن حنفي هو أحد أشهر األقطاب احلداث ،عبارات مؤملة

ونصر  ،وحسن حنفي ،راكونأوحممد  ،اثلث أربعة من أشهر احلداثيني العرب؛ حممد اجلابري
ن هؤالء األقطاب م   ،العامل العريبيف  ة شهرةاثيَّ د  األربعة أكثر األقطاب احل   ؤالءه ،حامد أبو زيد

الب الواقع يف املذاهب الفكرية يف عبارات مؤملة حيكي فيها مقدار االست  يف  حسن حنفي يقول
 ،حضارية للغري كبرية من ثقافتنا املعاصرة إىل وكاالت    لت ساحةر حتوَّ "يقول:  ،الفكر العريب

: إىل أن يقول "،نيويةامتداًدا ملذاهب غربية اشرتاكية ماركسية ليربالية قومية وجودية وضعية ب  
 إذا مل يكن له مذهب ينتسب ا أو فناانً مً ـعالحىت مل يعد أحد قادرًا إىل أن يكون مفكرًا أو "

 .؛ يعين مذهب من املذاهب الغربية"إليه

ن احلضارة الغربية املتوحشة استولت على كثري من أ ،وهذه احلقيقة مقاربة إىل درجة كبرية جًدا
 عقول الشباب العريب واملسلم.
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؛ قُالبناءُالفكريُالصحيحأنُحنقُُّ:ومنُأقوىُاألسبابُاليتُختّلصناُمنُهذهُالتبعيةُاملؤملة
 وبناء عليه فهذا األمر يدل على أمهية البناء الفكري وضرورته. 

 

ُاألمرُاخلامس:ُالقدرةُعلىُاإلقناع.ُ

ملاذا؟ ألن الواقع مليء  ،عصران احلاضر يف أشد حاجة إىل اإلقناع من أي وقت مضىيف  فنحن
 ،أيها السلفي ،أيها اإلسالمي ،ابلتصورات املنافسة لك؛ أنت لست وحدك أنت أيها املسلم

فالشاب يسمع أفكارًا كثرية ويقف  ،صورات واملذاهبوإمنا العامل اآلن مليء ابلتَّ  ،لست وحدك
قنع هبا من حولك وت   ،قنع هبا نفسكة ت  لك من طريقة إقناعيَّ  بدّ  ًذا الإ ،دةعلى تصورات متعدّ 

 إىل ذلك فالفإذا أردان أن نصل  ،لةاهذه التصورات الضَّ يف  من شباب املسلمني حىت ال يقعوا
 بد أن حنقق البناء الفكري. 

أنت اآلن لست املتفوق ولست األقوى  ،قدمر والتَّ حض  لم والتَّ أيًضا أن هناك من يفوقك يف الع  
نيان احلقيقي؛ وبناء عليه فأنت ال متلك القوة اإلقناعية إال مبا ولست األضبط من جهة الب  

هناك  ،لديك من وجود يف الواقع؛ ألن وجودك يف الواقع ضعيف جج وليس مبالديك من ح  
وأنتم تعلمون أن احلضارات املنتصرة تؤثر يف  ،فعاله وليس مبجرد أقوالهأبقنع الناس أقوى منك ي  

فاحلضارة اإلسالمية ملا كانت حضارة منتصرة كثري  ،كثري من األطراف حوهلا مبجرد انتصارها
على أفكار اإلسالم أو بناء  غرّيت من أفكارها بناءً  -اين الوضعيةاألد-ة من املذاهب الوضعيَّ 
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غريوا من ذلك فمسعوا بعقائد اإلسالم وإمنا  ،على عقائد اإلسالم مع أن املسلمني مل يصلوا إليها
 .-وسيأيت إن شاء هللا معنا يف اللقاء كيف حصل ذلك-

بد لك من أدلة أخرى  وإمنا ال ،ًعاقن  عليه فوجودك ليس وجوًدا م   وبناءً  ،إًذا أنت لست األقوى
             ملن حولك من شباب املسلمني.حتقق اإلقناع لنفسك و 

وهناك شكاوى كثرية من  ،مؤثر كثريًا يف شباب املسلمني اثيّ د  نالحظ يف الواقع أن اخلطاب احل  
يقة وهذه حق ،الدعاة ومن املربني أبن اخلطاب احلداثي اكتسح عدًدا من شباب املسلمني

مقاربة إىل حد كبري؛ هناك أتثري كبري هلذا اخلطاب سواء اخلطاب احلداثي أو اخلطاب املتأثر 
جييب كثري  ؟ولكننا حني نسأل ملاذا يؤثر اخلطاب احلداثي ،نويري وغريهابحلداثة كاخلطاب التَّ 

اّننة وهللا يؤثر اخلطاب احلداثي ألنه ميلك لغة ر : "نهأب نيمن الدارسني وكثري من املربّ 
عجب الشباب؛ وهلذا الشباب اجنذبوا إليهم للغتهم وملصطلحاهتم ت   اومصطلحات جاذبة وأفكارً 

وهذا اجلواب أان أزعم أنه من أكثر األجوبة  ،"وملا حيتّف حوهلم من الدعوة اإلعالمية وغريها
                    .ولكنه من أكثر األجوبة خطأً  ،ا بني املربني والدعاة والباحثنيانتشارً 

وجعل اخلطاب احلداثي مؤثرًا يف  ،والصحيح أن الذي جعل الشباب يتأثرون ابخلطاب احلداثي
 الشباب أمران اثنان: 

 :بغض النظر عن ، أنُاخلطابُاحلداثيُاستطاعُأنُيطرحُأسئلةُجديدة األمرُاألول
د د الطرح لألسئلة هذا له جاذبية كربى عنجمرَّ  ،هذه األسئلة هل هي صحيحة أم ال

ولكن  ،ظر عن أجوبة كانت صحيحة أم خاطئةبغض الن، م عليها أجوبةوقدَّ  ،الشباب
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تقدمي السؤال مع اجلواب هذه قضية جاذبة جًدا لعقل الشباب الذين يعيشون يف 
هذا  ،عصران؛ ألن عصران مليء ابألسئلة اليت حتتاج إىل جواب وجتذب الشباب كثريًا

 السبب األول. 
 :طابُاملقابلُللخطابُاحلداثيُملُيطرحُاألسئلةُاجلاذبةُأنُاخل السببُالثاين

ُجيداا. ُللشبابُابلشكلُاجليدُوملُيقدمُعنهاُجواابا

أكرر -اخلطاب احلداثي من جهة طرح األسئلة واألجوبة يف  ق  بة بني تفو  فاألسباب إًذا مركَّ 
ح األسئلة صور شديد يف اخلطاب احملافظ يف طر وبني ق   ،-بغض النظر عن صحتها أو بطالهنا

ا احة للخطاب احلداثي مبت السَّ ل  أو يف طروق األسئلة ومعاجلتها وتقدمي األجوبة عليها؛ فخ  
 طرحه من أسئلة ولو كانت خاطئة.

 مث أتيت األسباب األخرى من ابب اإلضافة. ،هذا السبب يف نظري من أقوى األسباب أتثريًا

ملاذا؟ ألنه يكشف  ،أن يقف على هذا اجلوابعاة ال يريد ارسني والد  ني والدَّ وكثري من املربّ 
املشكلة عند اآلخرين املشكلة إما  ،وال يريد أن يقول حنن املشكلة لدينا ،حقيقة القصور لديه

 !أما حنن فما شاء هللا ما حيتاج ،عند الشباب أو ،عند احلداثيني

وعندان حنن  ،تفريطهموعند الشباب بسبب  ،ليهعواحلقيقة أن املشكلة عند احلداثيني مبا أقدموا 
فإذا أردان أن نبنيه  ،بد أن نلتفت هلذا القصور ونبنيه بطريقة صحيحة الدعاة مبا قصران فيه فال

بد من البناء الفكري؛ إًذا هذا دليل قوي على ضرورة البناء الفكري  بطريقة صحيحة فال
 وهو األمر اخلامس أو الدليل اخلامس.  ،وأمهيته
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ُ:ُحتقيقُاجلهادُالدفاعي.-على أمهية البناء الفكري مما يدل-األمرُالسادسُ

وإمنا هناك جهاد  ،هناك إمجاع من علماء املسلمني على أن اجلهاد ليس حمصورًا ابجلهاد ابليد
والعامل اإلسالمي يف هذه األوقات من أكثر  ،انن  النفس وجهاد ابليد وجهاد ابللسان والبـ  

ضد اإلسالم وضد تشريعات اإلسالم  ت ضخ   ،شبهاتاألوقات اليت يتعرض فيها لالعرتاضات وال
جهاد اللسان  ت واالعرتاضات، وهذا هو موضوعيف هذه األايم عشرات بل مئات الشبها

وتقصريان يف هذا النوع من اجلهاد سيؤدي  ،فالبد من أن نلتفت لذلك ،وجهاد التفكري والبيان
 ي واجب. بنا إىل املهالك بل سيؤدي بنا إىل التقصري يف أمر شرع

ارسني أخرجوا قبل مثان سنوات تقريًبا موسوعة امسها )موسوعة معامل هناك جمموعة من الدَّ 
 ،-املوسوعة املصرية- اعرتاض على اإلسالم 1200مجعوا فيها  ،اإلسالم( يف عشرة جملدات

 :تأول ما رأيتها فرحت هبا كثريًا قل ،وموجودة أيًضا على النت اهذه املوسوعة موجودة ورقيً و 
ولكن بعد الدخول  ،اعرتاض على اإلسالم ستكفينا مدة من الزمن 1200ما شاء هللا استوعبوا 

شكاالت الشباب املعاصرة اكتشفت أن هذه املوسوعة مل تفعل شيًئا وأننا حنتاج إىل إيف 
ج حول اإلسالم من نت  د وما ي  لكثرة ما ير   !1200و  1200و  1200موسوعات اثنية 

 اعرتاضات.

وإمنا  ،فردايً  ج حول اإلسالم من اعرتاضات وشبهات ليس عماًل نت  إن ما ي   :أن أقول لكم وأريد 
ليس هلم عمل إال أن خيوضوا يف نصوص اإلسالم ويف  اهو عمل مؤسسي؛ حبيث أن هناك أانسً 

د   وهذا غرض من األغراض  ،يف اإلسالم ث الشكَّ تراث اإلسالم ويستخرجوا منه ما ميكن أن حي 
 !دهمالنبيلة عن
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 ،بل جيب علينا أن نقوم يف وجهه !فهل نّفر  منه؟ ،ص ش هر  سيفه أمامنارتبّ  م   إًذا حنن أمام عدو  
إًذا البناء الفكري وهذا  ،ومن أفضل الطرق اليت تؤدي إىل القيام يف وجهه هو البناء الفكري

 فاعي.دليل آخر يدل على أمهيته وهو حتقيق اجلهاد الدّ  

 

ُُببيعةُاحلياةُاملعاررة.:ُتغري ُ-دل على أمهية البناء الفكريمما ي–األمرُالسابعُ

 ق بطبيعة حياهتم اليتخمتلفة تتعلَّ ت فيها موضوعات كثرية للناس فاحلياة املعاصرة استجدَّ 
ن والعالقة بني الدول والعالقة مع مد  ر والتَّ حض  الوجود والتَّ  نوأنواع التصورات ع ،يعيشون فيها

ارسني يقرتح تغيري الرتتيب الفقهي؛ يعين هناك  جعل كثريًا من الدَّ هذا التغري  و  ،الكون وتقسيماته
بد أن نغري أبواب الفقه فنغري ترتيبها ونضيف  ال"يقول:  ،موجودة لدى بعض الدارسني دعواتر 

ت يف ابلفقه استجدَّ  قر ؛ احلجة اليت أقامها: أن هناك موضوعات هلا تعل  "جديدة إليها أبواابً 
جديد؛ إما ألنه ابب جديد يف كل تفاصيله أو ألنه ابب  بد من إضافتها كباب   عصران ال

ت فيه تفاصيل كثرية تستوجب أن يكون مفرًدا؛ يعين هو ابب أصلي يف الفقه أو مسألة استجدَّ 
ت فيها مسائل كثرية جتعله مستحًقا ألن يكون مفرًدا كقضية أصلية يف الفقه ولكن استجدَّ 

أو بعض أنواع األنكحة تستحق  ،أن الراب قد يكون اباًب مستقاًل  معلراب لوحده أو ا ،البنوك مثاًل 
ة جيب علينا ق ابلقضااي الفكرية هناك أبواب مستقلَّ أن تكون اباًب مستقاًل؛ فكذلك فيما يتعلَّ 

 م مسائله وأدلته.تعلَّ ه فيه وت  أن جنعلها اباًب مستقاًل يف كتب الفقه ي درس وي تفقَّ 

ُغري احلياة توجب علينا أن هنتم ابلبناء الفكري اهتماًما كبريًا.إًذا طبيعة ت
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ُكُابلدينُعلىُأكملُوجه.مسُ األمرُالثامن:ُحتقيقُالتُ 

مسك ابلدين وأن نكون مسلمني حًقا؛ حبيث ننشغل أبغراض أو أهداف ق التَّ حنقّ  نأإذا أردان 
راشدة؛ ألن اإلنسان ال ميكن أن  هتمام مبا يبين لنا حياةبد لنا من اال فال ،اإلسالم احلقيقية

 لديه أمنر  ،ال خياف ،ته هلل ابطمئنان وهدوء وسكينة إال إذا كانت حياته مستقرةق عبوديَّ حيقّ 
؛ ليس اتبًعا لغريه ممن يفرض عليه التصورات  ،على ماله ونفسه وولده وأيًضا لديه استقاللر

أن هنتم ابلبناء  بدّ  ملستوى فالفإذا كنا نريد أن نصل إىل هذا الغرض أو هذا ا ،واألجندة
 الفكري. 

ل إليه إال بصحة : "نظام الدين ابملعرفة والعبادة ال ي توصَّ -رمحه هللا-يقول أبو حامد الغزايل 
واألمن هو آخر  ،من الكسوة واملسكن واألقوات وبقاء احلياة وسالمة قدر احلاجاتالبدن 
يزت له الدنيا وت يومه فكأمنا ح  ا يف بدنه وله ق  ربه معافً ول ع مري من أصبح آمًنا يف س   ،اآلفات

وليس أيمن اإلنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته يف مجيع األحوال بل يف  ،افريهاذ  حب  
 .يقول: "فال ينتظم الدين إال بتحقيق األمن على هذه املهام الضرورية" ،بعضها"

أن استقرار احلياة وبناء احلياة بطريقة : اخلالصة يف النص لإلمام الغزايل الذي بني أيديكم
وحتقيق العبودية هلل هو غرضنا األساسي وهو غايتنا  ،عني على حتقيق العبودية هللصحيحة مما ي  

ابلبناء الفكري ألنه أحد األسباب الكربى  بد أن هنتمَّ  فإذا أردان أن نصل إىل ذلك فال ،األمسى
 اليت تؤدي إىل استقرار احلياة.
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انية أدلة تدل على أمهية البناء الفكري، وتدل على أننا أمام أمر ليس عاداًي؛ وإمنا أمر إًذا هذه مث
 بد من التفر غ له من طائفة من شباب املسلمني. بد من االهتمام به، وال ضخم جًدا ال
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 ُُوبراهنيُمشروعي ةُالبناءُالفكرياملسألةُالثالثةُعشر:ُأدلة
ة تدل على ذلك، لكن هناك ينامانها الثع أن األدلة اليت ذكر هل البناء الفكري مشروع أم ال؟ م

 أيًضا أدلة أخرى من ابب التأكيد على ضرورة هذا األمر.

o ُُإبعدادها.ُ-عزُوجل-الدليلُاألول:ُحتقيقُالقوةُاليتُأمرانُهللا

ٍةَُومُِ: }-سبحانه وتعاىل-كما يف قول هللا  نُراَِّبِطُاخْلَْيِلَُوَأِعد وْاََُل مُم اُاْسَتطَْعت مُمِّنُق  و 
ُاّللَُِّوَعد و ك مُْ ي، بل املراد الح احلسّ ؛ فالقوة هنا ليس املراد هبا السّ  [60]األنفال:{ ت  ْرِهب وَنُِبِهَُعْدو 

فتشمل القوة  ،هبا كل ما ي رهب العدو وجيعله ينصرف عن بالد املسلمني وعقوهلم ودينهم
 وكل معاين القوة. ،ةوالقوة املعنويَّ  ،والقوة الفكرية ،يةاحلسّ 

من علماء املسلمني، ومن أشهر من نّص على ذلك الشيخ عبد  وقد نّص على هذا املعىن عددر 
ملراد ابلقوة ليس القوة عدي عند تفسري هذه اآلية، حني وقف عندها قال: أن االرمحن السَّ 

إىل تقوية جناب وإمنا كل ما يؤدي  ،السالح والسيف والداببة والرشاش وغريها ي هاليتاحلسية 
املسلمني واندفاع العدو عن حياض املسلمني احلسية واملعنوية والدينية. فهذا الدليل مما ي وجب 

 علينا االهتمام ابلبناء الفكري ويدل على مشروعيته.

o .ُالدليلُالثاين:ُحتقيقُمقاردُالشريعة

احلياة املناسبة  هلا مقاصد متعّددة؛ إما حفظ الضرورات، وإما بناء -كما تعلمون-الشريعة 
، وهذه األمور من أعظم مقاصد الشريعة، ومن أعظم ما -كما سبق-لعبودية هللا عز وجل 
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يؤدي إىل حتقيق هذه املقاصد هو البناء الفكري، فالبناء الفكري إًذا مشروع وليس جمّرد مباح؛ 
 وإذا قلنا: مشروع؛ يعين أن بعضه واجب وبعضه مستحب.

ُ  
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 ُعّوقاتُالبناءُالفكريابعةُعشر:ُماملسألةُالُر
قنا ث عن األمور اليت رمبا تعوّ  نتحدَّ  دعوان ،إىل البناء الفكري انتهينا اآلن من األمور اليت تدفعنا

 عن البناء الفكري:

 .ُاألمرُاألول:ُأزمةُاالقتناع

ن البناء أب من املشايخ لديه اقتناعر حىت  عاة وكثرير ق أنه ما زال هناك كثري من الد  واملراد هبذا املعوّ  
ذَّر منه نبل هو علم مذموم جيب أ ،له داع   ليسالفكري  بناًء على األدلة اليت ذكرانها يف - حي 

 .-اللقاء األول

وهو  ،طني فيهيف هذا اجملال الذي ما زلنا حنن م فرّ  مقد  وق التَّ ع  وهذه األزمة ما زالت حىت اآلن تـ  
املعوقات  ىحدإاالقتناع هذه فأزمة  ،جمال شرعير واجب كما سبقت األدلة على ذلك

 األساسية اليت عاقت طريق البناء الفكري.

 

 ُُِّقُالثاين:ُبغيانُاحلضارةُالغربية.املعو

شة تعتقد يف نفسها أهنا حضارة  أمام حضارة متوحّ  ،حنن يف هذا العصر أمام حالة استثنائية
كما -هنا الكمال اإلنساين وأل ،بد أن خيضع هلا؛ ألهنا هناية التاريخ وأن العامل كله ال ،ةكونيَّ 

ضارة من ظ ّري الفكر الغريب جعلت هذه احلن م ة املوجودة عند كثري  هذه النفسيَّ  ،-يعتقدون
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ش أضّر كثريًا هذا التوح   ،شةمتوحّ  لت إىل حضارة  فتحوَّ  ،ةقوَّ تفرض نفسها على اآلخرين ب
 اإلسالم. منها حضارة مة اليتوخاصة احلضارات املنهز   ،ابحلضارات اجملاورة

من املفكرين يف احلضارة  بل كثرير  ،والشعور خبطورة احلضارة الغربية ليس خاًصا ابملسلمني
ألفوا   ،وألَّفوا كتًبا بعنوان الغزو الفكري ،اهلندية واحلضارة الياابنية واحلضارة الصينية يدركون ذلك

 من ير شباهبم هناكحتمل حتذ ،هذا العنوان كتًبا متعددة حتمل هذا املضمون ليس ابلضرورة
فالشعور أبن احلضارة الغربية   ،خطورة احلضارة الغربية املتوحشة اليت تعتقد أهنا حضارة كونية

بل هو بكل احلضارات الكربى املوجودة حىت احلضارات  ،كابوس ليس خاًصا ابملسلمني
 املنتصرة واليت لديها منافسة كاحلضارة الصينية واحلضارة الياابنية.

وهو هذا الطغيان الذي أضّر ابحلضارات  ،بد أن نعرتف هبا مام حقيقة وجودية الإًذا حنن أ
كثريًا من التقدم؛ ألن طغياهنا أّدى هبا إىل أن   عاق  فإضرارها أ   ،اجملاورة ومنها احلضارة اإلسالمية

 ط وإىل أن ننشغل حنن أبفكارها وحنو ذلك من األمور السلبية الكثرية.تتسلَّ 

ُ

 ُ:ُاالنبهارُابلعدوُاملنتصر.املعوقُالثالث

قت يعين كما أن هذا العدو أو احلضارة الغربية طغت علينا أيًضا و جد يف واقعنا من انبهر وحتقَّ  
ر ابلغري وأمام مجيع قت فإهنا ستفتح النوافذ أمام التأث  واهلزمية النفسية إذا حتقَّ  ،ةفيه اهلزمية النفسيَّ 

ة للتأثر؛ املنهزم لديه قابلية للتأثر  ع منافذ القابليَّ ة النفسية توسّ  اهلزمي ،وق املسريع  قات اليت تـ  املعوّ  
م بكل املعاين؛ تفتح ق التقد  فتعوّ  ،ق منافذ الفاعلية واالستقاللواهلزمية النفسية أيًضا تضيّ  ،كبرية
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ل فيكون الفكر معوقًا وغري قاب ،وتعوق أو تضيق منافذ الفاعلية والتحرك يف الواقع ،منافذ التأثر
      للتقدم والتحرك.

 .املعوقُالرابع:ُرواسبُاالستعمار 

اث يف ع  أ   ،هو أضخم حركة احتالل حصلت يف التاريخ املعاصر -كما تعلمون-االستعمار 
واالستعمار ليس جمرد استعمار عسكري؛ وإمنا هو استعمار  ،بالد املسلمني فساًدا شرقًا وغرابً 

ار الثقايف واالقتصادي واالجتماعي وكل معاين عسكري واالستعمالستعمار االب من مركَّ 
 بت عليه آاثر عميقة جًدا.ر يف العامل اإلسالمي وترتَّ فهو استعمار مركب؛ وهلذا جتذَّ  ،االستعمار

اتُواألفكارُرقيُ اتُوالعُِإحياءُالقوميُ من آاثر االستعمار اليت أعاقت البناء الفكري: 
 ،عربية والقومية الرتكية واملذاهب الفلسفية والباطنيةكالقومية ال ؛واملذاهبُاملناقضةُلإلسالم

 له. قةً للعامل اإلسالمي ومفرّ  حييت بشكل كبري يف االستعمار وأصبحت م شغلةً هذه أ  

وسّلمت هذه  ،متزيقُخاربةُالعاملُاإلسالميُإىلُدويالتُمتناحرةأيًضا من آاثر االستعمار 
وأصبح العامل  ا،فأصبح العامل اإلسالمي ممزقً  الدويالت إىل حكومات اتبعة للحكومات الغربية؛

اليت أحدثت أنواًعا من احلروب وأنواًعا من  ،اإلسالمي مشغواًل حبدوده غري املعروفة أحياانً 
 ق واالفرتاق بني املسلمني.مز  االنشغاالت وأنواًعا من التَّ 

إىلُبالدُاملسلمنيُُُاألفكارُالغربيةُويستوردهاتربيةُجيلُمنُالشبابُيتبّن ُ :الثالثاألثر 
 جًدا ظاهر يف أقطاب التغريبيني وأمساؤهم معروفة ومشهورة. وهذا كثرير  ،ويشغل أهله هبا
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إاثرةُالشكوكُواملعلوماتُاملزيفةُعنُالتاريخُاإلسالميُ :األثر الرابع من آاثر االستعمار
   .والعلومُاإلسالميةُوعنُاإلسالمُذاتهُعنُبريقُاالستشراق

ومغالطاتُُُافأاثرواُشبهاتُوأفكارُاُ،األداةُاملعرفيةُاليتُفّعلهاُاالستعمارو ه فاالستشراق   
بهات وكانت هذه املغالطات من أقوى كانت هذه الش    ،كثريةُعنُاإلسالمُواتريخُاإلسالم

ويسوقوهنا لشباب املسلمني على أهنا حقائق  ،ون العربة اليت اعتمد عليها احلداثي  املواد املعرفيَّ 
 وهي عبارة عن تزييفات وكذب ال حقيقة له. ،اكتشافات كربى وعلى أهنا

 .هائربيةُوإبعادهاُعنُأبناختريبُاللغةُالع :األمر اخلامس من آاثر االستعمار

وأنتم  ،كل هذه اآلاثر وغريها من أكرب املعوقات اليت عاقت طريق االنطالق يف البناء الفكري
الفرتاق واالنشغال عن البناءات احلقيقية اليت حتقق تالحظون أهنا فعاًل كلها تؤدي إىل التمزق وا

 االستقالل للمسلمني.

 

 ُُِّص.املعوقُاخلامس:ُالعدوُاملرتب

فنحن  ،صليس منتصر علينا فقط؛ وإمنا انتصر علينا مث تربَّ  ومعىن هذا املعوق أننا أمام عدوّ  
ها مكشوفة فخارطة العامل اإلسالمي كل ،حرص على أن يكشف خارطتنا كلها أمام عدوّ  

وكل ما  ،واخلارطة االقتصادية ،واخلارطة الدينية ،واخلارطة الفكرية ،للعدو؛ اخلارطة السياسية
ك يف هذه اخلارطة ولو كان حترًكا حتر   العدو؛ فأي   ص بهق بتفصيل اخلارطة اإلسالمية تربَّ يتعلَّ 
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حترك فكري سي ضرب  وأي ،ب؛ فإن كان حترًكا سياسًيا يضرب ولو كان يف مايلضعيًفا سي ضر  
ل إليه من ي شغله أو من يفعل به رس  س املفكر أو ي  ب  يعين إما حي   ،ولو كان يف أي مكان آخر

 األفاعيل.

املقصود أن العدو من خالل أجهزة املراقبة ومنظومات املراقبة ومنظومات االستحواذ على العامل 
قد اليت ه أقول لكم: إهنا من أكثر الع  وهذ ،ًصا ابلعامل اإلسالمياملشهورة استطاع أن يكون مرتبّ 

وهذه يف نظري  ،أو غريه عسكراًي أو فكرايً  اكان حتركً   سواءً  ،حالت دون حترك الفكر اإلسالمي
 بد أن نعيد النظر فيها كثريًا حىت نعرف كيف نتعامل معها. من أكرب العقد اليت ال

 

 .املعوقُالسادس:ُالفسادُاملتغلغلُيفُنفوسُاملسلمني 

تغلغل يف نفوس املسلمني بشكل كبري جًدا؛ بيننا وبني الفكر  أمام فساد   -اي مجاعة-حنن 
ال نريد أن حنكم مثاًل على واقعنا  ،سحيقة جًدا ه ّوةر  ،بيننا وبني املنظومة اإلسالمية ،اإلسالمي

عموم بالد  ،وإمنا نريد أن حنكم على عموم بالد املسلمني ،-مع أن واقعنا فيه فساد متغلغل-
ملسلمني من يراقب حال الشباب فيه وحال الفتيات واهتماماهتم وأغراضهم واألمور اليت ا

يسعون إليها يعلم أننا أمام حقيقة كبرية جًدا من الفساد؛ فال يصح لنا أن خنرج إىل التصورات 
 ، أو أمام جمتمعاتمتغلغل حنن أمام جمتمعات ليس فيها فسادر  ،ة ونقول: الالرومانسية واملثاليَّ 

هكذا إبطالق، أو دعوين أقول اخلصوصية لبعض اجملتمعات؛ هذه ليست حقيقية هي  ،صاحلة
ُنوع من املخادعة.
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قق هلم الفساد وانظر؛ ستجد اندفاعات  إن أردت أن تعرف حقيقة قولك فافتح للناس ما حي 
ليس من قطاعات كبرية من الناس، فكثري من الناس ميتنع عن الفساد ألجل أنه م نع من غريه و 

 !ألنه ال يرغبه

أن الناس يرتكون الفساد ألجل رغبتهم عنه  يإًذا ما وصلنا إىل احلقيقة اليت يريدها اإلسالم وه
؛ فهو معوق من أكرب اجدً  اال ألجل أهنم م ن عوا منه، وإذا اختربان العامل اإلسالمي جند هذا ظاهرً 

 منا.املعوقات اليت حتول دون تقد  

ُ

 ُُالعلمي.ُاملعوقُالسابع:ُالقصور

يف جهة تراثنا، أو من جهة  سواءً  ،ر املسائل الفكريةتصو  بلدينا مشكلة كبرية جًدا فيما يتعلق 
ران ضعيف إىل ق ابملادة الرتاثية يف القضااي الفكرية تصو  فنحن فيما يتعلَّ  ،فةطرح األمم املختل  

ة، وأيًضا لدينا قصور درجة حىت اآلن مل جنمع النصوص الشرعية اليت تتعلق ابلقضااي الفكري
 . -ا واملخالفة أيًضاطبعً -رح يف األمم اجملاورة لنا شديد فيما ط  

كما سيأيت إن شاء هللا معنا إما يف هذا اللقاء أو اللقاء -مل نتصور الفكر الغريب كما يكون 
لالحنراف الغريب وكذلك  ئولدينا تصوير خاط ،لدينا تصوير خاطئ للفكر الغريب ،-بعده الذي

 .مم األخرىاأل

وأيًضا حنن مهتمون كثريًا ابلفكر الغريب ومل ننتقل إىل الفكر الشرقي، ننتقل للفكر الشرقي ال 
ف فنحن ال أدعو إىل ذلك فنحن ندعو إىل االكتفاء املنهجي، وإمنا إىل التعر   ،دلنستور  
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أو  ،أثرى بكثريمنظومات فكرية أخرى  ،أخرى اهناك أفكارً  ن يف احلالة الغربية مع أنَّ و مستغرق
فهذا القصور  .ستفادة منهبد من اال فال ،هي مثل الفكر الغريب يف الثراء ويف التقدم املعريف

 معوق من معوقات التقدم حنو البناء الفكري. 

 ُ.ُاملعوقُالثامن:ُالدولةُاحلديثة

احلديثة . الدولة (الدولة احلديثة)يف عصران احلديث ت شكَّل نوعر جديدر من الدول الذي ي سمى 
بل إن الدولة اليت ت ط بَّق يف العامل اإلسالمي هي أسوأ  ،أصبحت م سيطرة على كل مفاصل احلياة

فأصبح نظام الدولة  ،سيطر على كل شيء يف احلياةنني اليت ت  أنواع الدول احلديثة؛ الدولة التّ  
 ، من خالهلام أو يتأخر إالفال شيء فيها يتقدَّ  ،على كل شيء يف احلياة ااحلديثة مسيطرً 

وخبالف الدولة يف العامل  ،خبالف الدولة احلديثة يف العامل الغريب ففيها مرونة بشكل كبري جًدا
 .القدمي فكانت الدولة ليست دولة مسيطرة مشولية وإهنا هي دولة جزئية

قات اليت عاقت دون وصفة الشمول من أكثر املعوّ   ،صف بصفة الشمولفالدولة احلديثة تتَّ 
 ،ممن يقف على رأس هذه الدولة ليس مهه املشروع اإلسالمي ان كثريً اإلسالمي؛ ألالتحرك 

خاصة مع دولة التنني اليت ت ط بَّق  ،وبناًء عليه سيكون معوقًا من معوقات هذا الفكر اإلسالمي
 يف العامل اإلسالمي بكل عنف وغلو.

 هذا يف يتعلق مبعوقات البناء الفكري. 
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 ُ:ُمستوايتُالبناءُالفكري.املسألةُاخلامسةُعشر
 ؛وال بصنف منهم، املسلمنيليس خاًصا بطائفة  -لعلكم الحظتم ذلك–البناء الفكري    

نقول: إن ق ابحلياة؛ وبناًء عليه ميكن أن ألنه يتعلَّ  ملاذا؟ ،البناء الفكري خاصر بكل املسلمني
 ن:البناء الفكري له مستواي

 :عمومُاألمةُالبناءُالفكريُعلىُمستوى املستوىُاألول. 

س لديهم اإلقناع ابإلسالم فنؤسّ   ،حبيث إان نبين عموم األمة بناًء فكراًي مناسًبا ملنظومة اإلسالم
 وهو الدين الصحيح والصاحل لواقعنا. ،ذوأبنه هو الدين املنق  

ة خبصائص اإلسالم وكماالته وفضله على اإلنسانية. وأيًضا بتعميق اإلدراك أبصول وأيًضا التوعيَّ 
وعلى صحة  ،وعلى النبوة ،األدلة على وجود هللا :رباهني اإلسالمبإلسالم وبراهينها؛ أقصد ا

ويف  ت ْطر ق يف اجملالس أن بد ال ،وغريها من هذه األصول ،وعلى صحة ثبوت السنة ،القرآن
ة كبرية س قاعدة ثقافية وإقناعيَّ حىت تؤسّ  ،اخلطب ويف الكلمات ويف املساجد ويف كل مكان

 وم املسلمني.عند عم
 يرتبطون بتارخيهم. وجعل عموم املسلمني ،قشر  م  ـوأيًضا استلهام التاريخ اإلسالمي ال

فكما أن عموم األمة لت ثقافة اجلّوال؛ ل كما حتوَّ يتحوَّ  أنعموم األمة  يفنريد البناء الفكري 
نريد أن  ،ا فيهاآلن لديهم ثقافة واسعة يف اجلوال حبيث أهنم يعرفون تفاصيله ولديهم إدراك مل

حنّول هذه األفكار إىل األمة حبيث تكون معروفة كما يعرفون تفاصيل حياهتم اليومية ومنها 
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هو املستوى األول من البناء  الذي ،إن مل نصل إىل ذلك فنحن مل حنقق هذا املستوى ،اجلوال
 الفكري.

 :البناءُالفكريُاملتخصصُاملستوىُالثاين. 

فلهم برامج  ،صون يف علم الفكرفة من شباب املسلمني فيتخصَّ نتدب طائت  واملراد بذلك أن 
 وهلم طرائق حتقق هلم هذا البناء.خاصة هبذا البناء 

كثري من الذين يتحدثون عن البناء الفكري يتحدثون عن هذا املستوى وينسون املستوى األول 
                                                      بد أن نعمل على املستويني مًعا. مع أنه مستوى مهم جًدا؛ فال
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 ُلسابعةُعشر:ُركائزُالبناءُالفكرياملسألةُا
نيان علم الفكر ومعىن هذه املسألة: أي ما هي األصول والقواعد اليت نعتمد عليها يف أتسيس ب  

 ؟وبناء هيكله بطريقة صحيحة

بد  س علم الفكر وبنيان هيكله؛ الاألصول والقواعد اليت نعتمد عليها يف أتسي :املراد ابلركائز
                              أن نعتمد على ثالث ركائز أساسية:

o  ُهاةُوتعميقُ الركيزةُاألوىل:ُحتريرُاملرجعي . 

لي الذي ي عتمد عليه يف بناء واإلطار الك   ،والركيزة اجلوهرية ،: األساس املنهجيةابملرجعيُ واملراد 
 ناهج.التصورات واألفكار وامل

ر فإن مل حنرّ  ،ة تقوم عليها هذه التصورات والربامجبد أن يكون قائًما على مرجعيَّ  ال أي  بناء  
 األوىل من ركائز البناء الفكري. هذه املرجعية بوضوح فنحن مل حنقق الركيزة

 ندرك أن املرجعية تنقسم إىل قسمني:  وهبذا التعريف ملفهوم املرجعية

 :(املرجعية السماوية)ى وحي اإلهلي؛ تسمَّ مرجعية ال القسمُاألول . 
 :أو  (املرجعية املادية)ج اإلنساين؛ وتسمى يف الكتب الفكرية مرجعية املنت   القسمُالثاين

؛ يقصدون أن اإلنسان ال يعتمد يف مرجعيته (املرجعية اإلنسانية)أو  (املرجعية األرضية)
ة الوحي معناها أن أما مرجعيَّ  ،نسانراته إال على عقل اإلنسان وخربة اإلأو يف بناء تصو  
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املرجعية النازلة من  ،اإلنسان يعتمد يف بناء تصوراته الفكرية على مرجعية الوحي
 السماء.

ومنها  ،ومنها الرؤية الكلية ،منها: النموذج احلاكم ،املرجعيةُتسمىُيفُكتبُالفكرُبعدةُأمساء
لتصورات ة اليت تكون قبل الربامج واة القبليَّ املقوالت الق ْبلية؛ يعين األفكار والتصورات الكلي

 املتعلقة بطبيعة الواقع.

اُيفُالبناءُالفكريهلا  -أيها اإلخوة–املرجعية  ُكبريةُجدا  :أمهية

   ّالقاعدة  ؛هة ملسارات األفكار والربامجمما يدل على أمهيتها أهنا القاعدة الصلبة املوج
اآلن يف تصوراهتم فاختالفات الناس املوجودة  ،اليت توجه األفكار والربامج هي املرجعية

 تهم؛ فهي أمر خطري جًدا يف البناء الفكري. على اختالفهم يف مرجعيَّ  وبراجمهم بناءً 
   ظرايت حول الوجود والكون بىن عليه النَّ أيًضا مما يدل على أمهيتها أهنا األصل الذي ت

ن الوجود والكون واحلياة إال بناًء واإلنسان واحلياة؛ فال ميكن لإلنسان أن يبين تصورًا ع
فمن كانت مرجعيته أرضية إنسانية مادية فسيبين تصورًا  ،ته شاء أم أىبعلى مرجعيَّ 

ومن كانت مرجعيته إهلية مساوية فسيبين تصورات  ،للوجود واحلياة يناسب هذه املرجعية
 للوجود واحلياة بناًء على هذه املرجعية.

 العامل أو  ،هاة يبين ميزااًن انضًجا لقبول األفكار وردّ  يَّ : أن ضبط املرجعالثالثُاألثر
 ابه أفكارً  يقبل به األفكار ويرد   بد أن يكون لديه ميزانر  املشتغل ابلبناء الفكري ال

ية؛ فمن حّرر مرجعيته اإلسالمية ق له هذا امليزان هو حترير املرجعحيقّ  اوخري م ،أخرى
ومن اضطربت عليه املرجعية أو مل تكن لديه  ،سيكون ميزانه متقًنا واضًحا منضبطًا
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ه لبعض األفكار ليس رًدا كون قبوله لألفكار ورد  يو  ،مرجعية فيكون ميزانه مضطرابً 
 متقًنا.

  أن ضبط املرجعية حيقق احلصانة واحلفظ مما يدل على أمهية املرجعية الرابعاألمر :
أقوى ما يساعد على ذلك حترير  للهوية؛ إذا أردان أن حنافظ على اهلوية اإلسالمية فمن

 ة األرضية اإلنسانية املادية.ومتييزها عن املرجعيَّ  ،ة اإلسالميةاملرجعيَّ 

إًذا هذه أمور تدل على أمهية املرجعية وخطورهتا يف البناء الفكري؛ فاإلنسان بال مرجعية    
 ،دف وال غايةويغدو متنقاًل بني مسارات الفكر اإلنساين بال ه ،يهيدخل يف غياهب التّ  

ويقبل فكرًا  ،بل ينتقل من طريق إىل طريق ،وليس له طريق يسري فيه ،الته ال مربر هلاصبح تنق  وت  
 فض فكرًا بال ميزان وبال معيار. وير 

 من يلتزم ابملرجعية حىت ولو كانت خاطئة  : أن هناكبل مما يدل على أمهية املرجعية
 يه وال يريد أن يدخل يف الضبابيةتّ  ملاذا؟ ألنه ال يريد أن يدخل يف ال ،عنده

إنه عاجز ": -امسه يوري اغالزوف-يقول أحد العلماء املفكرين الروس  ،واالضطراب
ر أنه سيجد نفسه عن اإلطاحة ابملرجعية املاركسية ألنه يشعر برهبة استثنائية إزاء تصو  

مع أنه رجل غري -؛ ما معىن هذا الكالم "يف اخلواء دون أي نظرية أو إيديولوجية البتة
يعيش يف  ،يعيش يف الفراغ ،معناه أن الشخص بال مرجعية يعيش يف اخلواء ؟-مسلم
 التيه.

يقول الفيلسوف اإلجنليزي  ،وحتريرها واجب من الواجبات الكربى ،إًذا املرجعية أمر مهم جًدا   
ترمجتها ابلنسبة ملا  ،م"وافارغ على الدَّ  هو عقلر  ،واممنفتح على الدَّ  الشهري برتراند راسل: "عقلر 
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فارغ؛ ألنه سيكون لديه قبول  ،م أي شيءحنن فيه: عقل بال مرجعية هو عقل ال ميكن أن يقدّ 
 ،عارضها غًدا ألنه بال مرجعيةبطلها أو ي  يقبل أفكارًا اآلن ورمبا ي   ،ألي شيء ورفض ألي شيء

االنفتاح املطلق الذي ال يبين  ،لفراغا ،انعدام الرؤية معناه ،انعدام العلم ة معناهفانعدام املرجعيَّ 
 شيًئا.

 

o .ُالركيزةُالثانيةُمنُركائزُالبناءُالفكري:ُضبطُمنهجيةُالتفكرُواالستدالل

ق ؛ فهو يتعلَّ مرجعيةُفرعيةر واالستدالل هو نوع من املرجعية ولكنها فك  ضبط منهجية التَّ 
 دة يف البناء الفكري.م  ادر املعت  سس والقواعد والضوابط اليت ي عتمد عليها يف حتديد املصابأل  

فمن أراد أن  ،إًذا منهجية البناء واالستدالل تتعلق مبمارسة البناء الفكري من جهة االستدالل
ة انضجة من جهة حترير األصول ة استدالليَّ بد أن تكون لديه منهجيَّ  يبين فكرًا انضًجا فال

 .-يف املسائل القادمةكما سيأيت معنا -وحترير األدلة وطريقة التعامل معها 

 

o .ُالركيزةُالثالثة:ُرردُاملوضوعاتُاملندرجةُضمنُاجملالُالفكريُوحتريرها

كتبوا فيه كتًبا منذ عشرات   ،من أغرب احلاالت أن الفكر اإلسالمي له عقود من الزمان
هت سؤااًل تقول فيه: ما هي املوضوعات األساسية اليت يتكّون منها السنني؛ ولكنك إذا وجَّ 

 كر اإلسالمي أو الفكر؟ ال جتد جوااًب!الف
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رون كثريًا يف البناء على أننا متأخ هذا مما يدل   ،مل ت رصد املوضوعات األساسية حىت اآلن للفكر
 الفكري.

من أقوى الركائز ومن أهم الركائز للبناء الفكري أن حنصر املوضوعات اليت تدخل يف اجملال 
إذا سألت حىت كبار  ،ر وغري موجوده غري حمرَّ وهذا احلصر حىت اآلن أزعم أن ،الفكري

وقلت له: ما هي اجملاالت اليت تدخل يف الفكر؟ يقول  ،املفكرين؛ يعين املشتغلني ابلفكر اآلن
 ،رةلديه رؤية حمرَّ  تموضوعات؛ ليس ةأو أربع ةلك مثاًل كذا وكذا وكذا مث يقف عند ثالث

العقيدة موضوعاهتا وأبواهبا معروفة   ،وابه معروفةموضوعاته وأب ،خبالف الفقه مثاًل؛ الفقه ح ّرر
 يف حتديد أصوله ومنطلقاته وموضوعاته. ،هذا العلم ما زلنا م فّرطني فيه ،كذلك العلوم األخرى

ُ  
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 .ُاملسألةُالثامنةُعشر:ُقواننيُالبناءُالفكريُوقواعده
 -بلغة العصر–وهي  ،بدُمنُحتصيلهاُيفُالبناءُالفكريُهيُاملوادُاليتُالاملراد ابلقوانني: 

بعبارة أخرى  ،بد أن نعتمد عليها إذا أردان أن نتخصص يف علم الفكر املواد الدراسية اليت ال
فما هي املواد اليت نضعها يف  ،أيًضا: لو أردان أن ننشئ قسًما من األقسام اجلامعية يهتم ابلفكر

 ا هو موضوع مسألتنا الثامنة عشر.هذ ؟هذا القسم

 :عدةُتنبيهاتاملواد البد أن ننبه قبل أن ندخل يف 

؛ أن البناء الفكري بناء منظم البناءُالفكريُبناءُمنظمُوليسُبناءاُعشوائياا أن: األولالتنبيه 
ّصل شيًئا.ومن يبين فكره ب ،البد أن يسري بطريقة منظمة  طريقة عشوائية فلن حي 

ما تنتجه معارض الكتب من : من يبين فكره عن طريق ومن الطرق العشوائية يف البناء الفكري
أعرف وأنتم تعرفون كثريًا من الشباب يقول أان لدّي اهتمام ابجلانب الفكري  ،الكتب الفكرية

 ه املطابع من الكتب الفكرية؛ وهذا بناءر فحني تنظر يف تعاطيه جتده بىن فكره بناء على ما تضخ  
مثله مثل من يبين فقهه  ،ألنه بناء عشوائي ؛فكري قاصر بل خطر جًدا سيؤدي إىل مهالك

وكذلك ذلك الرجل  ،تنتجه املراكز البحثية وغريها من كتب؛ هذا لن يكون فقيًها بناء على ما
 لن يكون مفكرًا انفًعا لألمة. 

الفكريُعنُبريقُدراسةُاملذاهبُيف البناء الفكري: البناء  اخلابئةأيًضا من الطرق  
يريدون أن يبنوا فكرًا لشباب املسلمني عن  ،اتوهذه مادة مشهورة جًدا يف اجلامع ،الفكرية

ألن البناء الفكري الناضج ال  ملاذا؟ ،طريق املذاهب الفكرية؛ وهذا خلل كبري يف التصور والبناء



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُرييد.ُسلطانُالعمُ(2)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[29ُ–ُ46ُ] 
 

مثل من يبين البناء الفكري  ،بىن عن طريق املذاهب الفكرية وإمنا عن طريق املوضوعات الفكريةي  
رق شباب املسلمني يف العقيدة عن طريق دراسة الف  عن طريق املذاهب مثله مثل من يبين 

فلو جاءان إنسان وقال أريد أن أبين شباب املسلمني عقداًي مث د ّرس هم الفرق العقدية  ،العقدية
فكذلك من يبين الفكر عن طريق  ،م يتيهونوجعلهتهم فقط؛ هذا بناهم بناًء صحيًحا؟! شتَّ 

بد أن نغري  فال ،كراًي وإمنا سيقدم معلومات مشتتةف دراسة املذاهب الفكرية؛ فلن يقدم بناءً 
البتة؛ نعم  ةصحيح تليس -البناء الفكري عن طريق املذاهب الفكرية- هذه الطريقة ،طريقتنا

 .ةاألوليّ  ةالطريق تاألهم وليس ةالطريق تليس اولكنه ،من الطرق ةطريق يه

رين والدارسني برامج كثرية؛ كيف برامج بناء الفكر كثرية جًدا يف الساحة، قّدم عدد من املفك
هذه  ؟كيف ت كّون ملكة فكرية  ،أيًضا البناء الفكري، أتسيس الوعي الفكري ؟تكون مفكرًا

وأزعم أهنا غري صاحلة؛  ،أزعم أين اطّلعت على قدر منها ،املوضوعات كلها موجودة يف الساحة
ة ال يبين فكرًا وإمنا يبين ثقاف ،مثقًفا وسبب ذلك أن كثريًا مما ط رح فيها ال يبين فكرًا وإمنا ي كّون

نريد مثقفني وإمنا نريد مفكرين، أزعم أن كثري من  وحنن ال، وال يبين مفكرًا صحيًحا انضًجا
تسمى فكرًا وهذا ليس  ،الربامج املطروحة ال حتقق البناء الفكري وإمنا حتقق البناء الثقايف

 صحيًحا.

مماُُ،ينقصها أشياء كثريةا ال تناسب البناء الفكري هذه الربامج املوجودة مما يدل على أهن
 : ينقصها

  َّكات التحليلية، ليس لديهم اهتمام ابمللكات التحليلية. ل  م  ـة الاالهتمام بتنمي 
  .وأيًضا ينقصها االهتمام مبناهج االستدالل وقوانينه مل يهتموا هبا 
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 ناظرة( مل يتعرضوا هلا. وأيًضا ينقصها االهتمام ابلعلوم احل جاجية )علم اجلدل وامل 
  َّوليس بناء  ترابطيّ  اكم البنائي؛ أن البناء الفكري بناء تراكميّ أيًضا ينقصها فقدان الرت

 معلومات مبعثرة. 
  ّمة يف الرؤى واملناهج. أيًضا ينقصها عدم االهتمام بدراسة املنهجيات الكلية املتحك 
 لبناء الفكري؛ ما رصدوا وال استطاعوا ومنها أيًضا ضبابية العلوم واملعارف املندرجة يف ا

 يرصدوا املوضوعات اليت تدخل يف البناء الفكري.أن 

هذه األمور اخلمسة أدلة أو إشارات تدل على أن كثريًا من الربامج اليت قدمت يف عصران برامج 
 غري صاحلة أو غري مناسبة للبناء الفكري.

 

؛ كيف نكّون أو  البناءُالفكريُكوانتمهي  اليتن سنختم إبذن هللا عز وجّل هبذه املسألة حن
فيهُمنُعددُمنُبد  كيف نرسم طريقة صحيحة تكون بناًء فكراًي صحيًحا أو انضًجا، ال

 : املكوانت

o ُ.ُاملكونُاألول:ُدراسةُقواننيُاالستداللُومنهجيته

يت كر بقوانني االستدالل ومنهجية االستدالل الومعىن هذا املكّون أن يهتم طالب علم الف
وهناك مفردات كثرية حتت هذه املادة أو  ،طريقة االستداللتشمل حترير مصادر االستدالل و 

ُ.نن ميكن أن حيّصلها اإلنسان من خالل قراءة بعض الكتب يف هذا املكوّ حتت هذا املكوّ  
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ملراد ابملكون وبعض املراجع اليت تتعلق ابملناسبة قبل أن ندخل يف املكون سنذكر املكوانت وا
هبذا املكون؛ حىت خنتصر وتكون رؤيتنا واضحة، ولن نذكر املفردات اليت تدخل حتتها؛ ألن 

 املفردات طويلة جًدا.

وذكران أن املراد به أن يهتم  ،تهدراسة قوانني االستدالل ومنهجيَّ  -كما ذكران-املكون األول 
ل األدلة ومنهجية ة االستدالل وقوانينه من جهة أصو طالب علم الفكر بدراسة منهجي

 االستدالل هبا.

 :الكتبُالنافعةُيفُهذاُاملكونمن 

  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة[ أتليف عثمان علي[
 .حسن

  ]أتليف الدكتور فهد العجالن. الكتاب الثاين: ]التسليم للنص الشرعي 
  :املنهج املعريف عند ابن تيمية[ أتليف الدكتور عبد هللا الدعجاين. والكتاب الثالث[ 
 .والكتاب الرابع: ]معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة[ حملمد اجليزاين                    

ُ

o ُ.ُاملكّونُالثاين:ُقواننيُاحِلجاجُواجلدل

ابلعلوم اليت تقّوي مسالكه اجلدلية  ن أن يهتم طالب علم الفكرواملراد هبذه املادة أو هذا املكوّ 
ة االعرتاض ومسالكه احلوارية وتقوي أيًضا طرائقه يف املناظرة؛ فهذا املكون يراد منه حتقيق كيفيَّ 
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وأيًضا كيفية االستدالل على  ،وكيفية إبطال األقوال الباطلة بطريقة صحيحة ،على القول
 تم هبذه األمور الثالثة.ملكون يهاألقوال الصحيحة بطريقة صحيحة إًذا هذا ا

 :منُاملؤلفاتُالنافعةُيفُهذاُاملكون

 ومن أفضل طبعاته بل أفضل  ،]آداب البحث واملناظرة[ للشيخ حممد األمني الشنقيطي
 بعت ضمن جمموع كتبه حتقيق الدكتور سعود العريفي. طبعاته على اإلطالق هي اليت ط  

   ناظرة[ وهو كتاب مدرسي أان اقرتح على  ة يف آداب البحث واملديَّ ل  الكتاب الثاين: ]الو
وهناك متون  ،كل طلبة العلم أن جيعلوه متًنا من املتون املعتمدة يف تكوينهم العلمي

 ويل الدين اآلمدي. لوهو مطبوع وعليه شرح  ،أخرى ولكن هذا املنت أراه متًنا مناسًبا
   ا، الكتاب هذا مل أره مطبوعً ويفل[ للط  د  ل يف ع لم اجل  ذ  أيًضا الكتاب الثالث: ]ع ل م اجل 

 ،لكن له نسخة يف النت ملن أراد االطالع عليه ،ت تقريًبادهو مطبوع لكن نسخه نف
 .وله نسخة طبعت يف مكتبة مصرية لكنها ليست جيدة ابلشكل املناسب

 هذا الكتاب من  ،الكتاب الرابع ]علم آداب البحث واملناظرة[ حممد ذو النون فتحي
بع ط   ،بعت يف هذا العلم وهو كتاب مهم كتب بلغة عصرية جيدةآخر الكتب اليت ط  

                                يف دار السالم فأان أرّجحه يف تكوين النظرة األوىل عن علم اجلدل.
 
o َُُحليلُوالبحث.ُكاتُالتُ لَُاملكونُالثالث:ُتعميقُم

حثية والتحليلية؛ مبعىن كيف أن حيرص طالب العلم على أن يعّمق أدواهتا البواملراد بذلك 
 ؟بها من جديدكها مث يركّ وكيف يفكّ  ؟ل إىل املعلومات الصحيحةيتوصَّ 
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هو مثل العلم التجرييب يف مراحله؛ مجع  -ومنه علم الفكر-أنتم تعلمون أن العلم الشرعي 
 ج إما مكتوب أونت  معلومات مث تفكيكها مث تركيبها واستخالص النتائج منها وإخراجها يف م  

م لقى، فنحن حنتاج إىل مهارات تفكيك ومهارات الرتكيب من جديد وهذا سيكون يف هذه 
 .املادة وهذا املكون الثالث. وهذا املكون اهتم به صراحة الغربيون كثريًا

ُومنُأكثرُالكتبُاليتُتنفعُيفُذلك:

  .كتاب ]مناهج البحث العلمي[ لعبد الرمحن بدوي 

؛ مثل علم اجلرب وعلم إدمانُالنظرُيفُالعلومُالدقيقةك ومن املسالك اليت تنفع يف ذل   
وابملناسبة إدمان النظر يف العلوم الدقيقة سّنة سلفية  ،املواريث وعلم اهلندسة وغريها من العلوم

: "النظر يف العلوم الدقيقة ي فّتق الذهن -يف الرد على املنطقيني-مهجورة؛ يقول ابن تيمية 
عني على قوة الرمي شاب وركوب اخليل ت  فيصري مثل كثرة الرمي ابلنّ   ،ه على العلمه ويقويّ ويدربّ 

هلذا كان كثري من علماء السنة  ،وهذا مقصد حسن ،والركوب وإن مل يكن ذلك وقت قتال
ْور لة وع  اب  ي رّغب يف النظر يف العلوم الصادقة الدقيقة كاجلرب واملق   ويص الفرائض والوصااي والد 

ا مقصد من املقاصد الذي حنن فرطنا فيه كثريًا وهلذا أصبحت أذهاننا الذهن"؛ إًذا هذ لشحذ  
 !لة كثريًامرتهّ 

وأان أدعو كثريًا إىل حتليل عقلية ابن حزم  ،النظرُيفُالبحوثُالتحليليةُاجلادة إدمانأيًضا منها 
-وعقلية املهندس الكبري الشاطيب؛ من يدرس هؤالء دراسة حتليلية وليست دراسة معلومات 

 مع ابن تيمية أتوقع أنه سيخرج مبادة حتليلية كبرية جًدا.وإمنا كيف فكروا  -راج معلوماتاستخ
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o  ُُسانةُالشرعيةُاملناسبة.املكونُالرابع:ُتكوينُالرت

فكما أننا نقول لطالب  ،وأقصد بذلك أن يكون طالب علم الفكر لديه أصول العلوم الشرعية
فكذلك نقول لطالب  ،حىت يكون علمك متقًنابد أن تدرس أصول العلوم الشرعية  النحو ال

بد أن تدرس أصول العلوم الشرعية حىت ت كّون لديك ترسانة مناسبة ملا أنت فيه  علم الفكر ال
             من علم.

سانة الشرعية على معرفة مقاصد العلوم الشرعية وتطوراهتا وحيرص طالب علم الفكر يف الرتَّ 
وابملناسبة  ،الكلية ومدارسها، حيرص ابختصار على خرائطها العامةالتارخيية وغاايهتا وأصوهلا 

فلو سألت  أي طالب ماهي خرائط علم أصول الفقه؟  ،ان  يْـ علم خرائط العلوم علم مهجور لد  
لكن احلنفية هلم خارطة واحلنابلة قد تكون  ،عتمدأكثر ما ت   ارمبا أيتيك خبارطة الشافعية؛ ألهن

كذلك   ،ولكن املقصود أن كل مذهب له خارطة يف العلم ،افعيةهلم خارطة خمتلفة عن الش
الفقه، الفقه كل مذهب له خارطة يف ترتيب العلوم أو ترتيب األبواب وقد اهتم هبا أبو سليمان 

فكان هذا الفصل الذي عقده يف كتابه ]البحث  ]البحثُالفقهي[ُيف كتابهُعبد الوهاب
 د خرائط كتب الفقه يف املذاهب الفقهية.الفقهي[ من أنفع األصول وأمجلها حني حدّ 

ُ

o .ُاملكونُاخلامس:ُتكوينُالتأريلُالعامُللمناهجُوالتصورات

اًما كلًيا عن خصائص عأن يكون طالب علم الفكر تصورًا  واملراد هبذه املادة أو هذا املكون
ات سواء كانت منظوم ،لة لإلسالماإلسالم ومميزاته وعن خصائص املنظومات األخرى املقاب  
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دينية أو منظومات وضعية مادية، سواء كانت منظومات دينية: كاملنظومات اليهودية 
 ة كاملنظومة املادية وغريها.أو منظومات وضعيَّ  ،واملسيحية

 :ومنُالكتبُالنافعةُيفُهذهُاملادةُأوُهذاُاملكون

 وهو من أهم الكتب  ،كتاب ]اخلصائص العامة للشريعة اإلسالمية[ ليوسف القرضاوي
بح كتااًب عمدة يف كل من ك ت ب بعده؛ كل من ك ت ب بعده إذا رجعت إليه جتد أنه وأص

 أو أيخذ نفس طريق اخلارطة اليت وضعها القرضاوي يف كتابه.  إليه يرجع
  .أيًضا كتاب ]خصائص الشريعة اإلسالمية[ لعمر األشقر 
 [لسيد قطبو ]خصائص التصور اإلسالمي. 

مي[ لسيد قطب وكتاب ]اخلصائص العامة هذان الكتاابن ]خصائص التصور اإلسال
للشريعة اإلسالمية[ ليوسف القرضاوي مها عمدة كل من جاء بعدمها، تراه أيخذ من هذا 

 أو أيخذ من هذا. 

  من الكتب أيًضا املهمة ]قضااي املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية[ أتليف
 سالمي. جمموعة من الباحثني إصدار املعهد العاملي للفكر اإل

 يف دار  عطب   ،أيًضا الكتاب اآلخر ]املنهجية اإلسالمية[ أيًضا جمموعة من املؤلفني
 السالم. 

 ]أيًضا جمموعة من املؤلفني يف دار السالم. ،كتاب آخر ]بناء املفاهيم 
 اوسف القرضاوي[؛ وهو كتاب مهم جدً الكتاب السابع: ]اإلميان واحلياة لي . 
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 فته يف األرض[ لعبد الرمحن املطرودي. الكتاب الثامن: ]اإلنسان وخال 
 دار الغرب  ،والكتاب التاسع: ]الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية[ لعبد اجمليد النجار

 اإلسالمية.
 
o ُ.املكونُاخلامس:ُالتاريخُاإلسالمي 

ومعىن هذه املادة أو هذا املكون أن يهتم طالب علم الفكر ابلتاريخ اإلسالمي من جهة أهم 
إًذا ال يهتم بكثرة املعلومات وإمنا يهتم  ،مراحله ومن جهة تفسري أحداثه ومشاهدهتطوراته و 

 عينه على بناء تصوراته الفكرية.ابلتاريخ اإلسالمي من هاتني اجلهتني؛ ألهنا هي اليت ست  

 : الكتبُاملناسبةُيفُهذاُاملكون من

 ]ألمحد أمني ثالثة كتب  ]وضحى اإلسالم[، و]ظ هر اإلسالم[ ،كتاب ]فجر اإلسالم
بد من التنبيه على أنه  ة مهمة جًدا يف البناء الفكري؛ ولكن الفقد سلك فيها منهجيَّ 

قرر فيها تقريرات ليست صحيحة اعتمد فيها عدد من املستشرقني، وأان أعلم أن بعض 
يشتغل على هذه الكتب الثالثة سيعّلق على مواطن  -بعض الباحثني اآلن-الشباب 

إذا خرج سيكون من أنفع املشاريع؛  ،ع جًدا انفع وجًدا مهموهذا مشرو  ،اخلطأ فيها
 ألن الكتاب حموري ولكن فيه أخطاء فإذا ع ّلق على األخطاء سيكون انفًعا. 

   رسالة هو لمي و الكتاب الثاين: ]منهج كتابة التاريخ اإلسالمي[ حملمد صامل الس
 . اوهو كتاب مهم جدً  ،الدكتوراة ابلنسبة له

  دار القلم.  ،وقف من التاريخ اإلسالمي[ حلامد خليفةالكتاب الثالث: ]امل 
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  دار الشروق. ،الكتاب الرابع: ]اترخينا املفرتى عليه[ ليوسف القرضاوي 

 

o ُ.ُاملكونُالسادس:ُاتريخُالفكرُاإلسالميُوالعريبُومدارسهُوتياراته

هة التيارات واملراد هبذا املكون أن يهتم طالب العلم خبارطة الفكر اإلسالمي املعاصر من ج 
 واملدارس اليت ت ك ون هذه اخلارطة.

 : نذكرُبعضُهذهُالكتبُالعشرةوهناك كتب كثرية جًدا، 

 وهو من الكتب الع مد يف  ،وهو من أهم الكتب ،]اتريخ الفكر العريب[ إللربت حوراين
 هذه القضية.

  ]وهو من  ،وهو لفهمي جدعانالكتاب الثاين: ]أسس التقدم عند مفكري اإلسالم
 .أهم الكتب أيًضا

هذان الكتاابن من يعتمد عليهما ويدمن النظر فيهما واملراجعة هلما سي حّصل خريًا  
 كثريًا.

  الكتاب الثالث: ]اجتاهات الفكر العريب املعاصر يف مصر[ ألمحد اجلّمال، طبع يف
 جملدين.

  قّسم فيه الفكر املعاصر إىل ثالثة  ،توبةالكتاب الرابع: ]الفكر العريب املعاصر[ لغازي ال
 والكتاب عليه عدد من املؤاخذ وفيه فوائد كثرية. ،أقسام وانقشها بطريقة حتليلية نقدية
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  وهي موسوعة مجاهلا  ،الكتاب اخلامس: ]موسوعة احلركات اإلسالمية[ أمحد املوصلي
 وهي مهمة. ،من جهة رصد كثري من احلركات والتعريف املختصر هبا يف جملد واحد

 طبعة مركز أتصيل. ،]مناهج الفكر العريب املعاصر[ لشاكري السحمودي 
 هذا الكتاب الثالث من الكتب الفكرية احملورية ،]العلمانيون والقرآن[ ألمحد الطّعان، 

وكل من كتب بعد أمحد الطّعان يف اخلطاب احلداثي استفاد منه كثريًا، ال أريد أن أقول 
 كنهم استفادوا منه كثريًا.اعتمد عليه كثريًا ول

 هو   ،الكتاب الثامن: ]االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر[ أتليف حممد حممد حسني
 كتاب مشهور جًدا وقدمي نسبًيا.

  براهيم، هذا كتاب ثري إكتاب ]عصر النهضة العربية بني احلقيقة والوهم[ مفيدة حممد
جًدا يف النقد؛ فهي من أعنف من نقد جًدا واملؤلفة عنيفة جًدا ومؤلفته مفيدة عنيفة 

نقدهتم نقًدا عنيًفا بعضه  -األفغاين وحممد عبده ومن جاء بعدمها-التيار اإلصالحي 
 لكنه كتاب ثري ابملعلومات. ،صحيح وبعضه ليس صحيًحا

 وهو كتاب شهري جًدا. ،الكتاب العاشر: ]واقعنا املعاصر[ أتليف حممد قطب 
 املادة هي الكتب املفردة؛ الكتب املفردة يف العلمانية، الكتب  هناك كتب تنفع يف هذه

 املفردة يف الليربالية يف القومية يف غريها من املذاهب.
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o  ُُالته.املكونُالسابع:ُاتريخُالفكرُالغريبُومدارسهُوحتو

واملراد هبذه املادة أو هبذا املكون أن حيرص طالب علم الفكر على دراسة التاريخ الغريب من 
 ومن جهة تفسريه. ،ومن جهة مدارسه وتياراته ،هة مراحله وتطوراتهج

 :منُالكتب ،هناك كتب كثرية جًدا د ر سْت أو تعطي مادة يف هذا املكون

 وهذا الكتاب مهم جًدا بل هو  ،كتاب ]تكوين العقل احلديث[ جون هرمان راندال
 يف جملدين. وهو مطبوع ،من الع مد الكربى يف هذا اجملال أو يف هذه املادة

 ]وله اسم آخر ]أفكار ورجال[ وت رجم ابسم آخر  ،الكتاب الثاين: ]قصة الفكر الغريب
بعنوان ]تشكيل العقل الغريب[، فـ ]تشكيل العقل الغريب[ إن وجدته يف السوق هو 

وهو يف املنزلة الثانية بعد  ،نفسه ]قصة الفكر الغريب[ وهو نفسه ]أفكار ورجال[
 الكتاب السابق.

 أحد املؤرخني اإلجنليز-اب الثالث: ]اتريخ الفكر األورويب احلديث[ لروندال الكت-، 
ال تكاد جتد سطر من سطوره إال  ،جًدا بل هو مذهل من جهة الثراء وهو كتاب ثري  

 دار النفائس. ،وفيه إشارة أو معلومة مهمة، ترمجة أمحد الشيباين
 وهو   ،أجزاء صغرية ةومر، يف أربعالكتاب الرابع: ]الفكر األورويب احلديث[ فرانكلني اب

 كتاب فيه إنشاءات كثرية ولكن فيه أفكار مهمة.
   وهو  ،بع يف مكتبة العبيكانالكتاب اخلامس: ]آالم العقل األورويب[ ريتشارد اترانس، ط

تبت عليه أكثر من عشر تزكيات يف أول ات؛ ك  أيًضا كتاب مهم جًدا وعليه تزكيّ 
 .أمهيته وأمهية لغته التحليلية اليت سار هبا صفحاته من علماء معاصرين تدل على
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o  ُُجاليةُيفُالفكرُالعريبُاملعاررُبكلُتياراته.ةُوالسُِّاملكونُالثامن:ُالبحوثُالنقدي

واملراد هبذا املكون أو هذه املادة أن حيرص طالب علم الفكر على أن يتعّرف على مواطن    
احلوار يف خارطة الفكر اإلسالمي والعريب؛ حبيث يعرف املواطن اليت النقد أو مواطن اجلدل و 

 .احتدم فيها النقاش وكانت حمل جدل وحوار وأخذ وعطاء ونقد وتصحيح

 :ومنُالكتبُاليتُتساعدُعلىُهذاُاملكون

 وهو كتاب مشهور جًدا. ،]إصالح الفكر اإلسالمي[ طه جابر العلواين 
  اءة نقدية يف مفاهيم النهضة والتقدم واحلداثة[ وكتاب ]اخلطاب العريب املعاصر: قر

 فادي إمساعيل، وكال الكتابني من مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
 .الكتاب الثالث: ]مفهوم جتديد الدين[ بسطامي سعيد، من مطبوعات مركز أتصيل 
   رمحه هللا-صرانيون[ حممد حامد الناصر والكتاب الرابع: ]الع-. 
 امس: ]احلركة اإلسالمية ثغرات يف الطريق[ وهو كتاب مهم جًدا وخاصة والكتاب اخل

 لعبدهللا النفيسي. ،يف نقد حركة اإلخوان
 وهو أيًضا كتاب نقدي  ،والكتاب السادس: ]على صحوة الكلمة[ لعبدهللا النفيسي

 مهم.
 وهي رسالة مشهورة  ،والكتاب السابع: ]رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا[ حملمود شاكر

 جًدا.
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 .والكتاب الثامن: ]أابطيل وأمسار[ حملمود شاكر 
  .]والكتاب التاسع: ]الفجور السياسي 
 .]والكتاب العاشر: ]البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي 
 والكتاب احلادي عشر: ]األخطاء الستة للحركة اإلسالمية[ كلها لفريد األنصاري، 

اد للحركة قَّ هو من أشهر النـ   -غًدا كما سيأيت معنا-وفريد األنصاري ابملناسبة 
 .-إبذن هللا عز وجل-وسنأيت على وقفات مع نقده  ،اإلسالمية املعاصرة

 ملصطفى صربي مل من رب العاملني[الكتاب الثاين عشر: ]موقف العقل والعلم والعا 
وأمهيته من  ،وهو كتاب فكري مهم جًدا يف أربع جملدات ،مفيت الدولة العثمانية

الت األوىل للفكر املادي والفكر العلماين يف العامل ع التشك  األوىل من تتب  جهات: اجلهة 
 عها بشكل كبري جًدا وإن كانت بعض تقريراته ال ختلو من غلو  اإلسالمي فقد تتبَّ 

 وأخطاء.
 تعرفون أن سعد البازعي هو  ،]استقبال اآلخر[ لسعد البازعي مثل:كتب أخرى   تبقي

فكتابه هذا هو أقوى نقد للخطاب احلداثي  أحد احلداثيني السعوديني ومع ذلك
السعودي بل العريب؛ فمن أراد أن يعرف مكامن الغلط يف اخلطاب احلداثي العريب 

 فليقرأ هذا الكتاب.
 نشر اهليئة املصرية  ،والكتاب الرابع عشر: ]إشكالية أتصيل احلداثة[ لعبد الغين ابرة

 للكتاب.
   ا من الكتب املهمة اليت بني املسريي وغريههبد الوهاب تب وك   ،تب طه عبد الرمحنوك

 أيديكم أيًضا هي كتب تساعد كثريًا على تكوين هذه املادة وهذا املكون.
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o ُاملكونُالتاسع:ُالتعمقُيفُدراسةُالسننُالكونيةُاليتُأشارتُإليهاُالنصوص
ُالشرعية.

 .فقهُالكونُوالواقعما ميكن أن يسمى 

هيُمن أفضل التعاريف أن يقال:  ،رينوالسنن الكونية ع رّفت بتعريفات كثرية من املعاص
وهي  .القواننيُاليتُأحكمُهللاُهباُتدبريُالكونُوجعلهاُحاكمةُيفُأحداثهُومشاهدهُاملختلفة

: قوانني متعلقة ابلكون وقوانني متعلقة حبياة اإلنسان؛ هناك قوانني متعلقة يف اجلملةنوعان 
 إلنسان وأخالقه وغري ذلك.وهناك قوانني وسنن متعلقة حبياة ا ،ابلكون ومسريته

وستكون موجودة يف الكتب اليت - ،متعددة بني هذين النوعني اوقد ذكر بعض الباحثني فروقً 
 .-حيل إليها بعد قليل إبذن هللا عز وجلسأ  

من أخطر  -مع كوهنا مهجورة-وهي  ،أيًضا هذهُالسننُايُمجاعةُمنُالعلومُاملهجورةُلدينا
فلو رأينا رجاًل تنكر  ،ثر يف حياة الناس؛ التن ّكر للسنن الكونية مثل التنكر لقانون اجلاذبيةما يؤ 

ماذا سنقول له؟  ،قال: ال يوجد قانون جاذبية، جلاذبية ورمى نفسه من بناء شاهقلقانون ا
بية فرمى نفسه ر لقانون اجلاذمن تنكَّ  ،فمن تنكر للقوانني الكونية ومل يلتزم هبا فهو جمنون ،جمنون

فمن تنكر للقوانني الكونية ومل يعمل هبا  ،ر لقانون كوينفهو غري معذور يف الشريعة؛ ألنه تنكَّ 
 يف النصوص الشرعية وم شار إليها.فهو غري معذور يف الشريعة؛ ألنه تنكر لشيء موجود 

 ر.وْ الغ  بد من التنبه هلا وآاثرها على حياتنا عميقة  إًذا حنن أمام حقيقة خطرية جًدا ال
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: "إن إرشاد هللا إايان إىل أن له -يف اإلشارة إىل أمهية السنن الكونية–يقول حممد رشيد رضا    
نة؛ لنستدمي ما فيها من يف خلقه س نًنا يوجب علينا أن جنعل هذه السنن علًما من العلوم املدوَّ 

نون هلا قومر يبيّ فيجب على األمة يف جمموعها أن يكون فيها  ،اهلداية واملوعظة على أكمل وجه
سنن هللا يف خلقه كما فعلوا يف غري هذا العلم من العلوم والفنون اليت أرشد إليها القرآن 

فون من املتقدمني واملتأخرين يف شيء من علم ويقول أيًضا: "ومل ي قّصر املصنّ  ،ابإلمجال"
 ،يف األممنن هللا الكتاب والسنة كما قّصروا يف بيان ما هدى إليه القرآن واحلديث من س  

ولو ع نوا بذلك بعض عنايتهم بفروع  ،على االعتبار هبا واجلمع بني النصوص يف ذلك واحلثّ 
 .األحكام وقواعد الكالم ألفادوا األمة ما حيفظ به دينها ودنياها"

 من جهة أن هذا ولكنه معرّب  ،هذا الكالم قد ال خيلو من مبالغة قلياًل؛ يف أن األمة قّصرت
دم اخل  دمة اليت تليق به مع أنه عميق التأثري يف احلياة.العلم مل خي 

 :منُأهمُالكتبُاليتُتساعدُعلىُالتعرفُعلىُهذاُالعلم

 وهو رسالة الدكتوراة  ،كتاب ]السنن الكونية يف التصور اإلسالمي[ لراشد الشهوان
 ابلنسبة له.

 ة وهو أيًضا رسال ،وكتاب ]السنن الكونية يف احلياة اإلنسانية[ لشريف اخلطيب
 الدكتوراة مطبوعة يف جملدين يف مكتبة الرشد.

 وهو أيًضا رسالة الدكتوراة ابلنسبة له ،وكتاب ]سنن هللا يف األمم[ لسعد احلمّيد، 
 مطبوعة يف دار الفضيلة.
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 والكتاب الرابع: ]مفهوم السنن الكونية يف الفكر اإلسالمي[ حازم زكراي حميي الدين، 
 وادر.رسالة املاجستري طبعت يف دار الن

 فهذه الكتب من أهم الكتب اليت تساعد يف التعرف على السنن الكونية. 

ُ

o .ُاملكونُالعاشر:ُخاربةُاملذاهبُواحلركاتُاإلسالمية

أنه  -السادسة أو السابعةاملادة فيها تداخل مع املادة  وهذه-واملراد هبا أن حيرص على اخلارطة 
رائط من أفضل ما حيدد لنا مواطن الفكر اليت حتتاج إىل حيرص على اخلرائط الكلية؛ ومعرفة اخل

فمن  ،عنها غفلة تومواطن الفكر اليت حصل ،خمتض  حصل فيها  ومواطن الفكر اليت ،تفعيل
 خالل هذه اخلرائط ندرك جوانب القصور لدينا وجوانب التضخم.

 :هناكُكتبُكثريةُتساعدُعلىُذلكُمنُأمههاُأربعةُكتب

 مطبوع  -وسبق معنا- ،ة احلركات اإلسالمية[ ألمحد املوصلليالكتاب األول: ]موسوع
 مركز الوحدة العربية. ،يف جملد واحد

   بعت يف جملدين الكتاب الثاين: ]املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة[ ط
 الندوة العاملية للشباب.  ،ومشهورة جًدا

 وهو   ،جملدين لغالب عواجي الكتاب الثالث: ]املذاهب الفكرية املعاصرة[ طبعت يف
 كتاب مدرسي مفيد يف التعرف األويّل.
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 املوسوعة العربية  :أظن عنوانه هكذا ،الكتاب الرابع: مهم جًدا وطبع يف ستة جملدات[
؛ اجلزء األول والثاين بعنوان ]األحزاب كل جزئني أتخذ عنواانً   ،يف املذاهب واحلركات[
واجلزء  ،الث والرابع بعنوان ]األحزاب واحلركات القومية[واجلزء الث ،واحلركات اإلسالمية[

اخلامس والسادس بعنوان ]األحزاب واحلركات اليسارية[. هذه املوسوعة يف ستة 
 جملدات ثرية جًدا تساعد على رسم اخلارطة بتفاصيل كثرية. 

لناها هناك مكوانت أخرى أغف ،بد أن حيرص عليها طالب علم الفكر هذه املكوانت اليت ال   
ومنها أيًضا العلوم املتعلقة أبدوات  ،مع أمهيتها منها: العلوم اإلنسانية على اختالفها وتنوعها

 الفهم والتحليل وحنو ذلك.

ُُ

ة ة تراكميَّ أن البناء الفكري عملية معقدَّ  خالرةُماُأريدُأنُأرلُإليهُيفُهذهُاملسألة:
 د قراءة مبعثرة.وليست جمرَّ 

 عثرة.راكمية وليست جمرد قراءة مبالفكري عملية معقدة تأختم اللقاء هذا أبن البناء 

بقيت علينا املسألة التاسعة عشر من احملور األول وهي  ،هذا يف ما يتعلق ابملسألة الثامنة عشر
وهذه املسألة صعبة جًدا وليس مناسب أبًدا أن خنوض فيها  ،مشروع أسلمة املعرفة :مسألة

 مث ندخل يف احملور الثاين الذي هو الفكر اإلسالمي. ،غًداان ءلليلة فبإذن هللا نستفتح هبا لقاا

 وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،هذا وهللا أعلم
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ُمعُحتياتُفريقُمشروعُالتفريغُ
ُملزيدُمنُاملعلوماتُالرجاءُزايرةُهذاُالرابط:ُ

ُ
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 

 
ُ
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